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Zojuist afgeleverd: Het kind van de rekening!?
De aanleg van de A4 tussen Schiedam en Delft gaat veel duurder uitvallen dan waar aanvankelijk op was
gerekend. Het consortium A4all (Boskalis, Heijmans en VolkerWessels) heeft bij Rijkswaterstaat een extra claim
neergelegd van 163 miljoen euro vanwege allerlei tegenvallers. Zo zijn er extra kosten door onder meer
zandpalen en tunnelinstallaties. Hierdoor valt het goedkope contract van 300 miljoen euro alsnog ruim 50 procent
duurder uit. Rijkswaterstaat zegt in gesprek te zijn met de aannemer. De bouw van de A4 gaat ondertussen door.
Meer hierover, onder andere, in dit nummer van de Batavier nieuwsbrief.
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Afsprakenmonitor

Gekke Henkie

Als Batavier hebben wij een verzamellijst gemaakt van alle
besluiten en afspraken die over de aanleg van de A4
gemaakt zijn. De basis van deze lijst wordt gevormd door
het IODS-Convenant, het Tracébesluit en de daaraan
gekoppelde Bestuursovereenkomst. Bij elk besluit of elke
afspraak geven we aan in hoeverre er op dit moment aan
wordt voldaan. Dat deze Afsprakenmonitor een prima
handvat biedt, blijkt ook uit de belangstelling van andere
betrokkenen bij de aanleg. Regelmatig verschijnt een actuele
versie.

Met de waterstaat van 't rijk.
Ja, met Henkie hier van de Batavier.
Waar kan ik u mee van dienst zijn?
Ja, nog even over die zandpalen.
Ja, mooi is dat hè, vindt u niet?
Hoe bedoelt u?
Nou die dingen lekten als de ziekte.
Ja, weet ik.
Helemaal niet goed voor de natuur al dat vieze water.
Nee, precies.
En die rotzooi moet allemaal naar de Nieuwe Waterweg.
Water naar de zee dragen, zeg maar.
Precies en dat hebben we nu netjes opgelost.
Maar u had het probleem toch zelf veroorzaakt?
O, is dat zo?
Ja, zo'n veertig jaar geleden.
O, ja, maar toen werkte ik hier nog niet.
Nee, maar het werd dus wel een keertje tijd.
Wat?
Nou dat u uw eigen probleem oploste.
Ja, als je het zo bekijkt.
Ja, zo moet je 't bekijken.
Kan ik u verder nog ergens mee van dienst zijn?
Nee.

Chris Smitskamp
Afsprakenmonitor
Meer weten? Zie onze website of mail
naar info@stichtingbatavier.nl

Komt de weg er eigenlijk wel?
Als we Cobouw, het vakblad van bouwend Nederland
mogen geloven, is dat nog maar de vraag. Vanwege het
debacle van de zandpalen, maar ook fors meerwerk bij de
tunnelinstallaties en de kunstwerken, heeft A4all € 163
miljoen extra bij Rijkswaterstaat geclaimd. Bij elkaar komen
de kosten dan aardig in de buurt van wat de andere
inschrijvers hadden geboden. Als zij kunnen aantonen dat
RWS tijdens de aanbesteding op de hoogte was van de
zandpalen (die RWS in de jaren zeventig zelf had
aangebracht), staan ze sterk in een eventuele rechtszaak.
Overigens maakt Cobouw zich niet ongerust over de
meerkosten; in de begroting van 2013 staat nog steeds het
oorspronkelijk beschikbare bedrag van € 870 miljoen. Maar
juist dat laatste wordt door RWS hardnekkig ontkend. En als
dat zo is, resteert naast de € 300 miljoen contractskosten
alleen een potje van € 30 miljoen onvoorzien. En dat is veel
te weinig voor de claim van A4all….
In ons overleg met Rijkswaterstaat en A4all op 9 oktober
heeft men niet ontkend dat er sprake is van
kostenoverschrijdingen, maar verwees RWS het door
Cobouw genoemde bedrag van 163 miljoen naar het rijk der
fabelen. En zo blijft de dans om de extra miljoenen
schimmig
Giften
Chris Smitskamp
Een gift of een periodieke overschrijving is van harte
welkom op rekeningnummer 25.46.58.652 t.n.v. Stg
Bewaking Afspr. Tracébesluit/Bestuursovereenkomst
A4 Delft-Schiedam. Aan het eind van het jaar
ontvangt u een verantwoording van onze inkomsten
en uitgaven.

Henk Frigge

Batawikietje
Wikipedia 30 oktober 2013
Gezocht: "zandpaal"
Resultaat: "Bedoelde u zandpad?"
Gezocht: "zandpalen"
Resultaat: "Bedoelde u zandalen?"
Is hier een schone taak weggelegd voor Rijkswaterstaat?
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Henk Frigge
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Over een rijksweg die een stiltegebied doorklieft

Wie de snelheid verhoogt van 100 naar 130, zorgt voor 1 tot
1,5 decibel extra. Dat extra moet dan weer gecompenseerd
worden om binnen de GZG te blijven. Hoe dat moet nu er
toch al stevige eisen gelden?

Wie zich, zoals ik, al heel lang kritisch bezighoudt met de
geluidsaspecten van de nieuwe weg, komt op een goed
moment tot enkele conclusies.

Gelukkig hebben partijen als de gemeente MD en de
Provincie inmiddels kritiek geleverd op het idee van de
minister.

a. SLORDIGHEID

Afgesproken is nu dat, wanneer bij het openstellen van de
A4 130 km wordt toegestaan, gezamenlijk bekeken zal
worden of er dan aanvullende maatregelen nodig zijn in
verband met geluid en lucht. Wij vinden dit echter geen
correcte gang van zaken. Juist vanwege het adagium “we
willen de weg niet horen, zien of ruiken” (o.a. gemeente
Schiedam) is 100 km per uur als maximum snelheid
vastgelegd. En afspraak is afspraak. En maar al te vaak
blijkt reparatie achteraf (aanvullende maatregelen) te
stranden op het voldongen feit dat er niet veel meer aan te
doen is. Wij houden de minister aan het door haar
ondertekende Tracébesluit. Reken daar maar op.

De eerste is dat overheden soms, om welke reden of
door welke oorzaak dan ook, slordig zijn met
gemaakte afspraken.
Zo ontbreekt de Geluid- en zichtgarantie (GZG) voor
de nieuwe weg in twee recente bestemmingsplannen
van de gemeente Midden-Delfland. Het gaat hier om
het bestemmingsplan A4MD en het bestemmingsplan
Buitengebied Gras. En de GZG staat niet nauwkeurig
vermeld in de recente Voortgangsrapportage (juli
2013) van de Provincie.
b. LIEVER GEEN POTTENKIJKERS?
Het is soms erg moeilijk om informatie te krijgen van
Verkeer en Waterstaat. Je krijgt de indruk dat men
toch eigenlijk liever geen pottenkijkers heeft.
c. INPASSINGSEISEN LEIDEN TOT INNOVATIE
De scherpe inpassingseisen die aan de nieuwe weg
gesteld worden, dagen uit. Ze kunnen leiden tot
innovatie.
Van deze drie conclusies volgt nu een recent voorbeeld.

LIEVER GEEN POTTENKIJKERS?
Al enkele jaren is er sprake van dat het geluid van de nieuwe
weg onder andere getemperd gaat worden met
geluidsabsorberend materiaal. Dit zou dan aangebracht
worden op de wanden langs de weg. Als Werkgroep Stop
RW19/A4 hebben we een paar jaar lang geprobeerd
informatie hierover te krijgen. Het resultaat was bijzonder
pover.

In de eerste zin van het Tracébesluit staat het:

In oktober 2012 kregen we van A4all, de aannemer, de
belofte dat we geinformeerd zouden worden. Omdat dat zo
lang duurde, schreven we op 6 september 2013 e-post naar
het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. We vroegen om
een concreet overzicht van de resultaten van dergelijke
materialen.

“Het Tracébesluit voorziet in de aanleg van een
autosnelweg (A4) tussen kilometer 56,4 en kilometer 71,81
met een maximum snelheid van 100 km/uur.”

De zegsman van de minister antwoordde echter op 26
september dat we voor informatie bij RWS Z-H moesten
zijn.

SLORDIGHEID

Dit is ook het uitgangspunt geweest voor de berekening van
de maximaal toegestane geluidsoverlast en luchtvervuiling.
In al haar wijsheid heeft minister Schulz nu besloten dat ook
de nieuwe A4 straks onder de nieuwe snelheidsregel valt:
“100 waar het moet en 130 waar het kan”. Met méér geluid
en méér uitstoot van CO2 en fijnstof.

Je vraagt je af wat de minister bezielt. Meer herrie en
vervuiling voor de mensen en ook meer vogelverstoring voor wat seconden tijdwinst. Waar hebben we het toch over?

In het overleg dat we op 9 oktober jl. voerden met RWS en
A4all, kregen we informatie over een Oostenrijks materiaal.
Het zou inmiddels op vele plaatsen zijn toegepast,
waaronder een keer in Nederland.
Eerder al hadden we, summier en mondjesmaat, andere
informatie los weten te peuteren.
Batavier gaat de informatie die we totnogtoe bij elkaar
hebben kunnen harken, zorgvuldig bestuderen. Reken daar
maar op.
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In de toekomstige landtunnel groeit het asfalt al

Een van de maatregelen die het Rijk wil treffen om te
kunnen voldoen aan de Geluid- en zichtgarantie, is het
aanbrengen van dubbellaags ZOAB (Zeer Open Asfalt
Beton). Dit is de opvolger van enkellaags ZOAB. Men
denkt hiermee flinke geluidsvermindering te kunnen
bereiken.
Wie zich een indruk wil vormen van het nieuwe spul, moet
maar eens boven de A4 gaan staan, waar die onder de
Woudseweg door gaat (van Den Hoorn naar De Lier). Of,
iets zuidelijker, boven het Gaag-aquaduct, tussen Den
Hoorn en Schipluiden. In augustus van dit jaar is daar dit
nieuwe materiaal neergelegd. En, eerlijk is eerlijk: het lijkt
flink verschil te maken. En, hoe je ook over de nieuwe weg
denkt, dat is winst!
Dat dit asfalt er nu ligt, is een uitvloeisel van een zaak die
de toenmalige Werkgroep Stop RW19/A4 had
aangespannen bij de Raad van State. Dat was 22 jaar
geleden, in 1991! De in het nauw gebrachte landsadvocaat
had dit toen moeten toezeggen. Hij veroorloofde zich toen
ook de leugen dat 'het beproevingsstadium was afgerond'
daarmee doelend op het nieuwe asfalt - maar dat was op dat
moment nog helemaal niet waar...
Of de flinke geluidsvermindering blijvend is, zal de
toekomst moeten uitwijzen.
Batavier zal het in de gaten houden. Reken
daar maar op.
Henk Tetteroo en Chris Smitskamp

Foto's: Henk Frigge - 25 oktober 2013 - Boven richting Delft, onder richting Kethelplein Genomen vanaf viaduct Brederoweg

Batavieren op de Midden-Delflanddag
Tijdens de Midden-Delflanddag op 16 juni hebben wij de
hele dag een kraampje bemenst op de locatie Schipluiden.
We hadden veel aanloop van mensen die met ons over de
aanleg van de weg wilden praten. Juist op zo’n dag die in
het teken staat van het prachtige Midden-Delfland is het des
te pijnlijker dat op een steenworp afstand het litteken van de
A4DS door het landschap wordt getrokken. Pijnlijk en triest.
En dat was iedereen die wie die dag spraken, met ons eens.

John Witjes.

Foto: John Witjes
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“De landtunnel is 100% veilig”
Plots was hij in het nieuws: Ad de Kanter, een civiel
ingenieur die door de gemeente Schiedam was ingehuurd
om de constructieve berekeningen voor de landtunnel te
toetsen. Hij deed zijn werk goed. Een beetje te goed vond de
gemeente Schiedam achteraf, want hij maakte melding van
tekortschietende voorzieningen in de landtunnel. De
veiligheid kon volgens De Kanter niet gegarandeerd worden.
Omdat hij geen gehoor vond bij zijn opdrachtgever noch bij
Rijkswaterstaat, trok hij aan de bel bij de politiek en bij ons.

info@stichtingbatavier.nl
www.stichtingbatavier.nl

Op diverse niveaus, van gemeenteraad tot Tweede Kamer is
over de kwestie gesproken. Uiteindelijk heeft men een
“politieke oplossing” geaccepteerd.
De Schiedamse wethouder Wijten verklaarde na een extra
onderzoekje uit de koker van Rijkswaterstaat, “De
landtunnel is 100% veilig voor 100 jaar”. En zo werd de
discussie over de constructieve veiligheid in september
gesloten. De Kanter is verre van overtuigd. En wij evenmin.
Maar de politiek wou dit dossier gewoon zo snel mogelijk
sluiten. En dat moest ook wel, want er serieus mee aan de
slag gaan zou vertraging hebben opgeleverd. En in dit
project is tijd (veel) geld. Vertraging kan niet. Als over 25
jaar de eerste scheuren in de constructie ontstaan, is
wethouder Wijten allang vergeten.
Een wijze raad die wij n.a.v. deze gang van zaken mee
willen geven aan gemeenten die in de toekomst met een
dergelijk complex bouwproject worden opgezadeld: neem de
tijd, huur genoeg expertise in en laat je niet onder druk
zetten door Rijkswaterstaat of aannemers.
John Witjes

Ad de Kanter - Foto: John Witjes

Wij hebben de melding serieus genomen en de gemeente
Schiedam in twee brieven gevraagd om helderheid te geven
over de bevindingen van De Kanter. Maar waar wij vooral
bezorgd over waren, was de stelling van De Kanter dat het
toezicht van de gemeente Schiedam op het totale
bouwproces (van vergunning tot uitvoering) onder zó grote
druk staat (stond) dat men zaken maar niet toetste of overliet
aan de aannemer. Op basis van onze gesprekken met Ad de
Kanter hebben wij een reconstructie gemaakt van dit
toetsingsproces getiteld “Controle onder druk”. Deze is te
vinden op onze website.
Wij kwamen tot de schokkende bevinding dat het
controleproces op maar liefst zes punten tekort schoot. De
vergunningenprocedure is veel te complex, er waren door de
gemeente veel te weinig ter zake kundige mensen op de zaak
gezet en de gemeente gebruikte de legeskosten niet voor het
budget voor deze controle. Ook weigerde de aannemer
aanbevelingen van de gemeente direct over te nemen en
dreigde men zelfs met schadeclaims als de gemeente niet
snel zou handelen. Bovendien kregen de controleurs van
hogerhand de opdracht een deel van de controles maar aan
Rijkswaterstaat over te laten.
Wand van de tunnelbuis richting Delft. Foto: John Witjes
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't Is weer voorbij die mooie zomer
Voelsprieten

De mooie en de lelijke eend
Hier wordt aan de weg getimmerd, uur na uur
de kranen zullen langzaamaan verdwijnen
voor lange zwarte asfaltlijnen
als rouwlinten, dwars door de natuur

De eenden weten heg noch steg
natuurlijk vinden zij vroeger of later
heus wel ergens een mooi nieuw water
maar hier moeten ze weg

Bijwerkingen

Het pleit dat is beslecht
wat moet dat moet
de weg wordt aangelegd

De een zegt dat is goed
de ander vindt het slecht
de eenden zoeken heldenmoed

Henk Frigge

Foto's : Henk Frigge

Voelsprieten - Tussen de Woudweg en Oostveenseweg - 25 juni 2013
Bijwerkingen - Tussen de Woudweg en Oostveenseweg - 27 juli 2013
De mooie en de lelijke eend - Vanaf Woudweg richting Delft - 07 juni 2013
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Asfaltgeuren

Zandpalen en watervergunning

De heimachines zijn nog niet geheel verdwenen, maar de
volgende colonne is inmiddels gearriveerd: de
asfaltmachines. Want zo hard gaat het met de aanleg van de
A4Delft-Schiedam. En niets of niemand kan deze
machinerie nog stoppen. Niet in Midden-Delfland en ik
vrees ook niet elders in de regio. Want er moet nog veel
meer asfalt komen: verbreding van bestaande snelwegen, de
verbinding A16-A13, de Blankenburgtunnel en wie weet
wat er daarna nog op het programma staat. Alleen maar om
een door de beleidsmakers zelf gecreëerd probleem op te
lossen: niet de wegen zijn het probleem, maar de auto’s (en
hun chauffeurs). Als die allemaal op hetzelfde moment van
A naar B willen, raken de wegen verstopt. De oplossing
komt niet van het aanleggen van wegen, maar van het
veranderen van menselijk gedrag. Maar ondertussen komt er
wel steeds meer grijs in plaats van groen.
En de geur van het verse grijze asfalt prikkelt de
slijmvliezen. De een krijgt er tranen van in de ogen, de ander
krijgt er benauwdheid van of braakneigingen. Toch ga ik
regelmatig kijken bij het tracé. Enige bewondering voor de
landtunnel en het fietspad er overheen heb ik wel, maar die
gedachte verdrijft mijn walging niet.

Problemen en oplossingen

John Witjes.

De tram gaat weer rijden
Een van de eerste concrete resultaten van de aanleg van de
A4DS is het realiseren van de wandel- / fiets- /
tramverbinding over de landtunnel heen tussen Schiedam en
Vlaardingen. Fietsers en voetgangers kunnen al sinds juli
van het viaduct gebruik maken en rond 1 december gaat ‘ie
ook open voor het tramverkeer. Dan kan tram 24 weer naar
en van Vlaardingen Holy rijden en zal de pendelbus worden
opgeheven. Voor veel Vlaardingers is daarmee de oude
vertrouwde situatie weer terug. Enige verschil met vroeger is
wel dat je als fietser nu wel een fikse klim moet maken naar
zeven meter hoogte. Zeker met tegenwind een hele
uitdaging, maar het is een mooi viaduct geworden.
John Witjes

Vormen de zandpalen waar wij in onze vorige nieuwsbrief
ook over spraken nu wel of geen probleem? Duidelijk is dat
enkele palen de kleilaag, die de aannemer wou gebruiken als
een waterdichte fundering van de weg, hebben doorboord.
Daar moet een oplossing voor komen. Die oplossing zou er
al zijn, want die is onder andere nodig voor het aanvragen
van een nieuwe omgevingsvergunning bij de gemeente
Midden-Delfland. Maar ondanks toezeggingen hebben wij
nog altijd niet de oplossing gepresenteerd gekregen en ook
niet de rapporten van twee Delftse professoren die door
Deltares (ex-RWS) waren ingehuurd. Tijdens het recente
overleg met RWS en A4all in oktober heeft men ons gezegd
dat de omvang van het probleem zwaar overdreven is. Met
enkele technische ingrepen zou het op te lossen zijn:
cementbentoniet wanden dieper doorzetten en / of
groutinjecties. Geld en tijd lijken twee belangrijke kwesties
te zijn: het mag niet te veel kosten en ook niet leiden tot
vertragingen.
Zienswijze watervergunning
In dit licht bezien vonden wij het opmerkelijk dat in
september het Hoogheemraadschap van Delfland een zgn.
watervergunning heeft afgegeven. Daarin is te lezen dat de
weg niet geheel “waterdicht” is. Rijkswaterstaat heeft
berekend dat er dagelijks 125 m3 water door de wanden lekt
en uit de grond welt. HH Delfland heeft een vergunning
afgegeven voor het afvoeren van dat water met een
maximum van 400 m3 per dag via een aparte leiding naar de
Nieuwe Waterweg. Dit grondwater moet door zijn (zoute en
vervuilde) samenstelling gescheiden blijven van het (zoete
en schone) hemelwater. Het hoogheemraadschap geeft zelf
aan dat zij normaliter een dergelijke vergunning waarbij
water aan de bodem wordt onttrokken niet afgeeft, maar
wegens het grote belang etc etc van de weg een uitzondering
maakt.
Wij hebben door middel van het indienen van een zienswijze
aangegeven het niet eens te zijn met het afgeven van deze
vergunning aan Rijkswaterstaat. Voor ons kan daar geen
sprake van zijn zolang niet volledig helder is hoe het
probleem met de zandpalen wordt opgelost. Want daarvan
wordt in de vergunning gesteld dat men er van uit gaat dat
Rijkswaterstaat dit zal oplossen. Gezien de worsteling die
RWS en A4all nu al een klein jaar hebben met dit probleem,
vinden wij die stelling van HH Delfland op zijn minst
voorbarig. En wat zijn de gevolgen voor de wijde omgeving
als over enkele jaren blijkt dat er toch veel meer water
“lekt”? De kans op verdroging en inklinking van de bodem
in het Midden-Delfland is dan een horrorscenario.

John Witjes
Het tramviaduct in aanbouw. Foto: John Witjes
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Schiedam wil bewegen

Beloofd is beloofd

Dat Schiedam de kansen die de aanleg van de landtunnel
voor de stad biedt, wil benutten, hebben we al vaker
beschreven in onze Nieuwsbrief. Strikt genomen vallen die
plannen niet binnen het werkgebied van de Batavier. Maar
dat wil niet zeggen dat wij er geen aandacht aan besteden.
Want hoe je het ook bekijkt, in de bestuursovereenkomst is
wel de basis gelegd voor deze ontwikkeling. Betere
(fiets)verbindingen, herinrichting verkeersknooppunten,
aanleg van geluidsschermen rond een beoogde bouwlocatie
en de bouw van vier betonnen platen die aan de landtunnel
worden bevestigd.

Van tijd tot tijd maakt de Provincie
Zuid-Holland een tussenbalans op:
hoe staat het met de zogenoemde
'kwaliteitsprojecten' die de bouw
van de A4 moeten compenseren?
In onze Nieuwsbrief 3, van april jl.,
schreven wij hierover het volgende:

Op 13 november heeft de gemeente Schiedam de aanvraag
van de omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning)
voor het "Casco Schiedam" gepubliceerd. Voor
omwonenden in Schiedam en Vlaardingen gaat hiermee een
nieuwe fase in. Want het gaat hier wel om imposante
bouwwerken: vier platen van 214 meter lang en 16 meter
breed die aan weerszijden van de landtunnel bij de
noordelijke tunnelingang worden bevestigd. Drie ervan
zullen worden ondersteund door heipalen. Daar zal begin
2014 nog flink voor geheid moeten worden. Zo ontstaat een
oppervlakte op de tunnel waarop in 2016 vier voetbalvelden
kunnen worden aangelegd.
Nadat een voetbalclub vanuit Kethel is verhuisd naar dat dak
komt er een schuifoperatie op gang waarbij op het
voormalige sportpark in Kethel ruim 100 dure woningen
gebouwd gaan worden. Tegelijk zullen door indikking en
verplaatsing van andere sportfaciliteiten er nog wat
bewegingen in Schiedam ontstaan, maar die hebben feitelijk
al helemaal geen relatie meer met de A4DS behalve dan dat
door de geluidsschermen ter hoogte van “Harga” er op die
plekken ook woningbouw mogelijk zal zijn.
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''In de vorige Uitvoeringsagenda, van december 2011,
had de provincie twee aspecten van de gemaakte
inpassingsafspraken afgezwakt. Zo was het gebied van
de IODS verkleind tot 7 km2, niet echt integraal meer
dus. En het effect van aanleg van de weg plus
flankerende maatregelen zou per saldo neutraal zijn terwijl eerder steeds was gesteld dat het saldo positief
zou zijn. Als Batavier hebben wij in een brief
geprotesteerd. In haar antwoord gaf de provincie ons
gelijk. Wij rekenen er dan ook op dat de Provincie
deze twee fouten in de nieuwe Uitvoeringsagenda
herstelt.''

De nieuwe tussenbalans van de Provincie is in juli
uitgekomen onder de naam Voortgangsrapportage. Jammer
genoeg heeft men de twee fouten niet rechtgezet. Batavier
stelt dat gemaakte afspraken niet mogen worden afgezwakt.
Dus: de aanleg van de A4 en alles wat ermee samenhangt,
dat speelt zich niet af in 7km2 maar in het gehele gebied van
de IODS. En het effect van aanleg plus flankerende
maatregelen is per saldo niet neutraal maar positief.
Toen de Raad van State ruim twee jaar geleden uitsprak dat
de A4MD kon worden gebouwd, reageerde minister Schultz
ook dat Midden-Delfland er beter van werd. Een bizarre
opmerking; moet je daar nou om lachen of moet je erom
huilen?

Batavier blijft hameren op dit aambeeld: beloofd is beloofd!
Logo ontwikkelingsvisie ParkA4 Schiedam

Henk Tetteroo

Colofon
De Schiedamse politiek ziet deze “beweging” helemaal
zitten en gaat er van uit dat met innovatieve vormen van
aanbesteding alles te realiseren is voor 2020. De A4DS zal
de stad, zo is de gedachte, dan ook wat goeds hebben
gebracht. Of de gemeenteraadsleden in sprookjes geloven
zal tegen die tijd wel gebleken zijn. “Voetballen op het dak”
is in elk geval al geen sprookje gebleken: in Utrecht heeft
men in september twee voetbalvelden geopend op het dak
van de parkeergarage van de lokale Ikea, op negen meter
hoogte.

John Witjes
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